
Інформація про виконані роботи за період з 03.05.2021 по 07.05.2021 року 

 

КП «Водоканал» 

 

Земляні роботи: 

- вул. Гастелло, 28 – заміна труби  5 м.п. Ø100, монтаж засувки Ø100, 

ремонт колодязя (монтаж обичайки та металевого люка); 

- перехрестя вул. Григорія Сковороди та вул. Ж.Кудакова – заміна труби х/в 

3 м.п. Ø300, монтаж 2-х хомутів Ø300. 

 

Роботи в колодязях: 

- вул. Черняховського, 15 – обстеження колодязя; 

- вул. Генерала Кульчицького, 9 – ремонт запірної арматури. 

 

Всього виконано 74 заявки по каналізації. 

 

КП «Теплозабезпечення» 

 

Роботи в котельнях: 

- вул. Грушевського, 52-Д – хімічна прочистка котлів – 5 шт.; планово-

попереджувальний ремонт електричних мереж котельні; 

- вул. Б.Хмельницького, 18-Б – хімічна прочистка котлів – 2 шт.; планово-

попереджувальний ремонт побутових приміщень котельні; 

- пров. Сосновського, 10-Б – хімічна прочистка котлів – 3 шт.; 

- вул. Сосновського, 25-М – хімічна прочистка котлів – 3 шт.; 

- вул. Шевченка, 46-Б – хімічна прочистка котлів – 4 шт.; 

- ремонт запірної арматури 20 шт. 

 

Роботи на мережах: 

- ЗОШ № 7 – ізоляція мереж 25 м.п. 

 

Рознесення квитанцій на оплату послуги з постачання теплової енергії. 

 

КВГП 

 

1. Проведено санітарну очистку  міста: вивезено сміття – 2230 м3; 

приватний сектор – 374 м3; утилізовано – 3125 м3; вивіз великогабаритного 

сміття – 130 м3; прибирання парку та скверів – 35 м3; прибирання кладовищ – 

250 м3. 

2. Викошування газонів (площа міськвиконкому, площа «Молоді 

Коростенщини», біля пам’ятника «Козаку», «Св. Покрови», парк 

«Древлянський»); догляд за квітниками (біля пам’ятника «Козаку»); пікіровка 

розсади в парники. 



3. Прибирання на кладовищі по вул. Івана Котляревського; прибирання 

сміттєвих майданчиків по вул. Б.Хмельницького; прибирання меморіалу по вул. 

І.Франка, біля пам’ятника «Козаку»; прибирання змету по вул. Черемушки; 

профілювання дороги до кладовища в районі «Чолівка»; профілювання 

сільських доріг: Домолоч, Ростяжин, Іскоростень, Соболівка, Хотинівка; 

прибирання автобусних зупинок, урн по місту, прибирання закріплених за 

підприємством територій м. Коростеня. 

4. Монтаж мереж вуличного освітлення по вул. Ігоря Сікорського, 

Черемушки; встановлення хомутів, кронштейнів, ліхтарів по вул. Ігоря 

Сікорського, Черемушки, Шолом-Алейхема; ремонт вуличного освітлення в 

парку «Древлянський». 

5. Поточний ремонт парків та скверів міста (мурування опорної стіни, 

вкладання тротуарної плитки, встановлення бордюрів (алея «Альтанка»); 

технічне обслуговування системи зливової каналізації (ліквідація самовільного 

підключення приватними особами в систему липневих стоків) по вул. Шолом-

Алейхема, Черемушки, Василя Стуса; благоустрій міста (встановлення МАФ, а 

саме улаштування та ремонт лавочок для відпочинку в парку «Древлянський» 

біля дитячого майданчика). 

 

КП «Михайлівське» 

 

1. Накачування води у водонапірну вежу. 

2. Відкачування стоків на поля фільтрації. 

3. Ремонт шлангу каналізаційного насосу. 

4. Прочищення каналізаційної системи в підвальних приміщеннях по                

вул. Центральна, 1. 



 


